Visie feedback 2018 – 2020 van de Bewonersvereniging Wheredijk, ingebracht in de
vergadering met hoogheemraadschap en gemeente Purmerend op 27 maart 2019.
Elk jaar blikken wij terug, meestal in een bestuurlijk jaarverslag echter dit keer ook in de vorm van dit
“statement” over de samenwerking met externe partijen zoals nu met HHRS en Gemeente
Purmerend.
Begin vorig jaar zijn - HHNK, Gemeente en Bestuur BVW - gestart met het gezamenlijk optrekken om
tot een plan te komen ter versteviging/verhoging van de Wheredijk.
Hiertoe zijn er in 2018 een 6-tal vergaderingen geweest. Jullie zullen begrijpen dat dit proces
spannend voor ons is. Het betreft onze leefomgeving, we wonen hier graag en werken graag samen
met alle partijen om dit project tot een goed einde te brengen. Daarom hebben we ons tot nu toe
steeds constructief en open opgesteld. We zijn zelf met voorstellen gekomen die we met onze
achterban gemaakt hebben, denken constructief mee en willen onze kennis, onze
‘ervaringsdeskundigheid’ als bewoners graag ter beschikking stellen.
Nu, een jaar verder stellen wij vast dat we nog veel vragen hebben en ontevreden zijn over de wijze
waarop het tot nu toe gegaan is.
Het gaat met name om de volgende zaken:
1. Sinds 2013 verkeren we in onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de dijk en welke invloed
dit heeft op ons woongenot.
2. Er is veel onduidelijkheid over onze positie en de mate van inspraak. Is er sprake van ‘inspraak’
of de door het door het stadbestuur van Purmerend geambieerde ‘samenspraak’.
3. Ondoorzichtigheid over de contacten tussen HHNK, Gemeente en overige instanties en welke
besluitvorming er al heeft plaatsgevonden.
4. Het niet nakomen van gemaakte afspraken over gezamenlijke vergaderdata.
5. Het ontvangen van minimale informatie vanuit HHNK en Gemeente.
Gevolgen hiervan zijn dat:
• Presentaties van het langprofiel/ontwerpplan worden uitgesteld zonder opgave van duidelijke
redenen.
• Wij geen goede kijk hebben op de inhoud van het projectplan dat gepresenteerd gaat worden
en wij ons hierop niet kunnen voorbereiden.
• De communicatie van HHNK richting ons hapert, waardoor deze ook naar onze achterban
hapert.
• Bij ons het gevoel leeft dat samenwerking ontbreekt. Dit demotiveert, maar maakt ons vooral
onzeker. We voelen ons aan het lijntje gehouden en geen volwaardige gesprekspartner.
Bij het nalezen van het collegeprogramma van HHNK, ‘Eigentijds en Innovatief polderen’ lezen wij dat
het college van HHNK voorstander is van “een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te
kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam. Zo kunnen wij ons
gebied bewoonbaar en werkbaar houden voor burgers en bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders.
Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten.”
Deze bestuurlijke ambitie is ons uit het hart gegrepen. Wij willen graag onze lokale kennis en ervaring
inzetten, niet alleen bij het maken van de plannen, maar ook straks bij de uitvoering daarvan. Wij
kennen de dijk en onze boten door en door. Als jullie deze kennis onderdeel maken van de plannen
komen jullie niet straks, tijdens de verplaatsing van de arken bijvoorbeeld, voor onverwachte – dureverassingen te staan.
Derhalve stellen wij samenvattend voor :
1. Een ander niveau van inspraak. Volledige betrokkenheid in de planvorming.
2. Meer informatie delen, zodat partijen elkaar niet verrassen.
3. Kortere lijnen aan te houden, zodat sneller overleg mogelijk is.
4. Iemand aan te stellen die een overall-view van de stand van zaken heeft en te allen tijde
aanspreekbaar is voor alle partijen en de benodigde/gewenste informatie kan verschaffen
(ervaring van een project in Amsterdam waar een bewonersvereniging laaiend enthousiast is
over deze wijze van werken (bron LWO)).

Wij doen dan ook hierbij twee concrete suggesties ter verbetering van de procesvorming.
Wij zijn van mening dat het opvolgen van deze suggesties voordeel op zal leveren voor ieder van ons.
Samenwerking – vooral lange samenwerking tussen diverse partijen die verschillende belangen
hebben - vraagt om het maken van een aantal vooraf te maken procesafspraken.
Deze 2 suggesties zijn :
1. Een onafhankelijke procesbegeleider aanstellen voor de bewaking van een goede uitvoering
van het gehele proces, die de vergaderingen voorzit en zorgt dat bewoners en professionals
beiden goed aan bod komen.
2. Een kleine kerngroep samenstellen om o.a. samen met HHNK en Gemeente de
vergaderingen voor te bereiden en de samenwerking tijdens de planvorming en straks tijdens
de uitvoering te managen.
Tot slot, wij doen er alles aan voor jullie een goede samenwerkingspartner te zijn. We zijn goed
georganiseerd als bewonersorganisatie, hebben goede lijnen met onze achterban en weten hen te
motiveren om constructief mee te denken. Ons voorstel van juli 2018 is het bewijs hiervan. Maak
a.u.b. gebruik van ons, neem ons serieus als de bewoners van het gebied, geef ons de plek aan tafel
die we verdienen zoals jullie bestuur en het gemeentebestuur ook haar kiezers beloofd heeft.
Behandel ons niet alsof we ‘moeilijk’ zijn of zoveel mogelijk overal buiten gehouden moeten worden.
Dat verdienen we niet, dat verdient geen enkele inwoner van onze prachtige gemeente.
Wij staan klaar voor een doorstart in weer een nieuw jaar van de samenwerking, jullie?

